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Spišská Nová Ves,  19. 11. 2018 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 29. 11. 2018 
 

PREDMET:  SCHVÁLENIE SPOLUFINANCOVANIA PROJEKTU 

  Supernápad – Skvelá ÚPrava ExteRiéru  

 ZŠ KOMENSKÉHO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI – návrh           

na zmenu uznesenia  
 

 

 

Predkladá:       Ing. Jela Bednárová,   prednostka MsÚ 

                           

Spracoval:       Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva 

                       

Prerokované:    na finančnej komisii pri MsZ konanej dňa 12. 11. 2018 

 

Dôvod predloženia:   Dňa 26. 9. 2018 bolo uznesením MsZ č. 514/2018 schválené 

zapojenie sa ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves do výzvy 

MŽP SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len „NFP“) so zameraním                

na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine                      

(v intraviláne obcí) a zároveň MsZ súhlasilo so spoluúčasťou na 

financovaní projektu z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves.  

 V súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP v znení usmernenia 

MŽP SR   č. 2 z 19. 9. 2018 je potrebné uznesenie MsZ 

formulovať podľa uvedených požiadaviek a doplniť o kód 

výzvy a o sumu spolufinancovania projektu vyjadrenú číselnou 

hodnotou.  

 

Prizvaný: - 

 

Podpisy:  



 

   

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

1. berie na vedomie 

informáciu o potrebe zmeny uznesenia č. 514/2018 zo dňa 26. 9. 2018, 

 

2. schvaľuje 

zmenu uznesenia č. 514/2018 zo dňa 26. 9. 2018 takto: 

 

a) ruší sa pôvodné znenie bodu 1 uznesenia č. 514/2018 zo dňa 26. 9. 2018 

a nahrádza sa novým znením takto: 

schvaľuje 

„predloženie žiadosti o NFP Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová 

Ves, ktorej je mesto zriaďovateľom, za účelom realizácie projektu 

„Supernápad – Skvelá ÚPrava ExteRiéru ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi“ 

na RO v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na 

vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí), kód výzvy 

OPKZP-PO2-SC211-2018-40“,  

 

b) ruší sa pôvodné znenie bodu 2 uznesenia č. 514/2018 zo dňa 26. 9. 2018 

a nahrádza sa novým znením takto: 

súhlasí 

„so spoluúčasťou na financovaní projektu  „Supernápad – Skvelá ÚPrava 

ExteRiéru ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi“ z rozpočtu mesta Spišská 

Nová Ves vo výške 5% z predloženého  projektu t. j. maximálne 8 500,- Eur.“ 

 

 

 


